1

Centrul
National
de Gripă

CUZ
A
T
N
A
C
M
INCDM

INO

C
I
S
BA

Buletin

ânale IC
m
ă
t
p
ă
S
i
ţ
ă
t
de Actuali

Anul XXIII.Nr.

3/2021

SUPRAVEGHEREA ARI & ILI & SARI ÎN SĂPTAMÂNA 3
DIN SEZONUL 2020/2021

2

www.cantacuzino.ro

Pattern
Intensitate
Tendinţă
Virusuri detectate
Virus dominant
Rată pozitivitate probe
Caracterizare antigenică (HAI )
Decese
Caracterizare genetică
Sensibilitate la antivirale
Impact pe serviciile medicale

sporadic
scăzută
În scădere
1 A, 2 B
scăzut

Vaccinări anti-COVID-19 de la 27.12.2020 - până la 28.01.2021 . Ora 17
Vaccinări antigripale până la 24.01.2021

3

SĂPTĂMÂNA 03/2021 (18-24 IANUARIE2021)
• Activitatea gripală a rămas la niveluri inter-sezoniere.
• Din 1.246 de probe testate pentru gripă în săptămâna 03/2021, de la pacienții
care prezintă simptome ILI sau ARI prezentați la centrele de asistență medicală
primară sentinelă, unul a fost pozitiv pentru un virus gripal.
• Virusuri gripale au fost detectate sporadic din surse non-sentinelă (cum ar fi
spitale, școli, instituții de îngrijire primară care nu sunt implicate în
supravegherea santinelelor sau case de îngrijire medicală și alte instituții). Au
fost detectate atât virusurile gripale de tip A, cât și cele de tip B.
• În săptămâna 03/2021 a fost raportat un caz de gripă spitalizat confirmat de
laborator.
• Sezonul gripal din regiunea europeană de obicei desemnat ar fi trebuit să
înceapă până în acest moment al anului, dar, în ciuda testării răspândite și
regulate pentru gripă, activitatea gripală raportată rămâne la un nivel foarte
scăzut. Noua pandemie a bolii coronavirus 2019 (COVID-19) a afectat
comportamentele celor care solicită asistență medicală, furnizarea de asistență
medicală și practicile și capacitățile de testare din țările și zonele regiunii
europene, care au avut un impact negativ asupra raportării datelor
epidemiologice și virologice ale gripei în timpul sezonului 2020/2021 2021.
Datorită pandemiei COVID-19, datele gripale pe care le prezentăm vor trebui
interpretate cu prudență, în special în ceea ce privește tiparele sezoniere.
INDICATORI CALITATIVI
• Din 36 de țări și zone care au raportat intensitatea indicatorului de activitate,
33 au raportat niveluri bazale , iar 3 (Azerbaidjan, Estonia și Slovacia) au
raportat intensitate scăzută pentru săptămâna 03/2021.
. • Din 36 de țări și zone care au raportat răspândirea geografică, 32 au raportat
nicio activitate și 4 (Azerbaidjan, Danemarca, Portugalia și Regatul Unit
(Anglia)) au raportat răspândire sporadică pentru săptămâna 03/2021.
Vă rugăm să rețineți:
1. Evaluarea intensității indicatorului de activitate include luarea în considerare
a ratelor ILI sau ARI. Aceste rate ILI sau ARI pot fi determinate de alte infecții
respiratorii decât gripa, inclusiv SARS-CoV-2, ducând la creșteri observate în
absența detecțiilor gripei.
2. Evaluarea intensității și a indicatorilor de răspândire geografică include
luarea în considerare a datelor de detectare a virusului gripal din unități
santinelă și non-sentinelă. Detecțiile virusurilor gripale din unitățile nonsentinelă, adesea mai mari, s-ar putea traduce prin raportarea răspândirii
geografice ridicate chiar și în absența detecțiilor santinelă.
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