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GRIPA ÎN EUROPA
Săptămâna 41/2021 (11 - 17 octombrie 2021)
Activitatea gripei a fost scăzută în întreaga Regiunea Europeană, deși Croația și
Kârgâzstan au raportat activitate gripală timpurie legată de circulația A(H3).
Virusuri gripale au fost detectate sporadic în probele recoltate de la persoanele
cu boli respiratorii care s-au prezentat pentru îngrijiri medicale , cu o ușoară
creștere comparativ cu săptămâna precedentă.
Au fost detectate atât virusurile de tip gripal A, cât și cele de tip B, predominând
subtipul A (H3).
Infecția cu virus de tip A a fost raportată la doi pacienți aflați în secțiile de
terapie intensivă. Șapte pacienți cu SARI în spitale au fost infectați cu virusuri A
(H3).
Indicatori calitativi
Pentru săptămâna 41/2021, din 36 de state membre și zone care au raportat
intensitatea activității gripale, 35 au raportat o valoare intersezonieră sau o
intensitate scăzută. Luxemburg a raportat o intensitate ridicată din cauza ratelor
ridicate de ILI și IRA, dar nu au fost detectate virusuri gripale.
Din cele 35 de state membre și zone care au raportat răspândirea geografică,
toate nu au raportat activitate sau activitate sporadică .
De reținut:
Evaluarea indicatorului de intensitate a activității include luarea în considerare
a ratelor ILI sau ARI. Aceste rate de ILI sau ARI pot fi determinate de alte infecții
respiratorii decât gripa, inclusiv SARS-CoV-2, ceea ce duce la creșteri observate
în absența detecțiilor virusului gripal.
Evaluarea indicatorilor de intensitate și răspândire geografică include luarea în
considerare a datelor de detectare a virusului gripal din unitățile santinelă și nonsantinelă. Detectările virusului gripal non-santinelă, adesea mai mari, s-ar putea
traduce prin raportarea unei răspândiri geografice ridicate chiar și în absența
detecțiilor din unitățile santinelă.

Comitetul de Redacţie:
Redactor Şef: Dr. Viorel Alexandrescu, , Biol. Mihaela Lazar
Tehnoredactare: Anca Vătășescu
Sunt utilizate date de la INSP– CNSCBT, Unităţile Santinelă,DSP-uri
judeţene, ECDC, OMS (WER), MMWR,CDC-Atlanta

