DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ
Comunicat
privind primele măsuri de prevenire şi control al apariţiei cazurilor de gripă umană cu tulpină
de origine porcină., adoptate de Ministerul Sanatatii

Comitetul de coordonare al Ministerului Sănătăţii a luat, in data
de 27 aprilie 2009, primele măsuri de prevenire şi control al apariţiei
cazurilor de gripă umană cu tulpină de origine porcină.
Comitetul a stabilit, în primă fază, paşii care trebuie urmaţi în identificarea,
transportul şi modalităţile de internare la apariţia unor cazuri suspecte.
 intensificarea supravegherii îmbolnăvirilor prin gripă, în perioada
următoare, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății
 avertizarea sistemului național de sănătate publică – DSP judetene,
spitale de boli infectioase, spitale de urgență și medici de familie - pentru
identificarea, din timp, a posibilelor cazuri de gripa de origine porcina. De
asemenea, avertizarea asupra măsurilor profilactice aplicabile și pașii
necesari detecției, tratamentului și îngrijirilor pentru eventualele cazuri
înregistrate
 Anunțarea, imediată, a oricărui caz suspect apărut la o persoană care
a călătorit în zonele afectate si internarea la Spitalul de Boli Infectioase
Matei Balș, cu respectarea masurilor de izolare
 informarea populației și a mass-media privind gripa de origine
porcină: modalitățile de transmitere și prevenire a gripei
 informarea călătorilor privind deplasările dinspre și înspre zonele cu
risc
 realizarea unei pagini informative, pe site-ul Ministerului Sănătății,
privind gripa de origine porcină - informații generale, întrebări
frecvente, masuri profilactice, recomandari ale specialistilor
 distributia de antivirale și substanțe dezinfectante către spitalele de
boli infecțioase din centrele universitare, prin scoaterea din rezerva
Ministerului Sănătății

Recomandări pentru populaţie:
 intensificarea regulilor de igienă personală – în special spălatul pe mâini
 folosirea batistei personale pentru tuse şi strănut
 evitarea automedicaţiei
 evitarea călătoriilor în zonele afectate. În cazul în care acestea sunt
inevitabile, se recomandă respectarea cu stricteţe a regulilor de igienă
personală
Gripă umană cu tulpină de origine porcină
Gripa umană cu tulpină porcină nu se transmite prin consumul de carne de porc
preparată termic.
Simptomele gripei umane cu tulpină porcină sunt similare cu cele întâlnite în
cazul gripei obișnuite.
Orice persoană care prezintă semne de gripă – febră, simptome respiratorii - și
care a călătorit, în ultima perioadă în zonele afectate (SUA –California, Texas,
Kansas, Ontario şi Mexic) trebuie să se prezinte la medic și să evite
automedicaţia.
În caz de apariţie a unei boli respiratorii acute febrile, se vor avea în vedere
următorele:
o Izolarea la domiciliu
o Purtarea de mască care să acopere atât gura, cât şi nasul (inclusiv la
domiciliu)
o Anunţarea imediată a medicului de familie
o In cazul în care medicul de familie nu poate fi contactat sau
persoana nu are medic de familie, se va prezenta de urgenţă la
camera de gardă a unei unităţi de boli infecţioase (spital de boli
infecţioase, secţia de boli infecţioase)
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Avand in vedere apariţia cazurilor de gripă umană cu tulpină de origine porcină, va
revine datoria de -Informare a călătorilor care se indreapta înspre zonele cu risc ,
asupra riscurilor la care se expun, precum si masurile de protectie pe care este necesar a
le lua, in cazul in care deplasarea are loc inevitabil.
Zonele afectate (SUA –California, Texas, Kansas, Ontario şi Mexic) .
Recomandări pentru populaţie:
 intensificarea regulilor de igienă personală – în special spălatul pe mâini
 folosirea batistei personale pentru tuse şi strănut
 evitarea automedicaţiei
 evitarea călătoriilor în zonele afectate. În cazul în care acestea sunt inevitabile, se
recomandă respectarea cu stricteţe a regulilor de igienă personală
Orice persoană care prezintă semne de gripă – febră, simptome respiratorii și care a
călătorit, în ultima perioadă în zonele afectate trebuie să se prezinte la medic și să evite
automedicaţia.
În caz de apariţie a unei boli respiratorii acute febrile, se vor avea în vedere următorele:
o Izolarea la domiciliu
o Purtarea de mască care să acopere atât gura, cât şi nasul (inclusiv la domiciliu)
o Anunţarea imediată a medicului de familie
o In cazul în care medicul de familie nu poate fi contactat sau persoana nu are
medic de familie, se va prezenta de urgenţă la camera de gardă a unei unităţi de
boli infecţioase (spital de boli infecţioase, secţia de boli infecţioase)
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