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Evoluția infecțiilor respiratorii acute, 2021-2022 comparativ cu sezonul 2020-

2021  
Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) în sezonul 2021-2022 este 

de 20.151, mai mare decât cel inregistrat in aceeasi perioada a sezonului precedent (18.886 cazuri).  

În sezonul 2021-2022 au fost internate în spital 2.082 de persoane - de 3 ori mai multe față de sezonul anterior 

(688 persoane).  

În sezonul 2020-2021 a fost inregistrat un caz de gripa clinica (ILI).  

În sezonul actual au fost raportate 38 de cazuri de gripa clinica.  

Nu au fost înregistrate decese. 

În săptămâna 28 martie – 3 aprilie 2022 au fost înregistrate 1.046 de cazuri de infecții respiratoria acute - mai 

puține față de săptămâna precedentă (1.646 cazuri). 84 de persoane au fost internate.  

Au fost înregistrate cu 26% mai multe cazuri comparativ cu aceeasi perioada a sezonului precedent (774 cazuri). 

Ponderea cazurilor internate în această săptămână (8%) a fost mai mare comparativ cu aceeași perioada a 

sezonului precedent (5%). 

INFECTII 
RESPIRATORII ACUTE 

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

IACRS 786 50 152 317 169 44 54 

PNEUMONII 246 15 40 97 48 21 25 

GRIPA 14 - 4 8 2 - - 

TOTAL 1.046 65 196 422 219 65 79 
Tabel 1 Distribuția cazurilor pe grupe de vârstă, săptămâna 28.03-03.04.2022 

INFECTII 
RESPIRATORII ACUTE 

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

IACRS 14.873 1.387 2.752 4.789 3.084 1.377 1.484 

PNEUMONII 5.240 689 1.022 1.150 702 564 1.113 

GRIPA 38 1 8 24 5 - - 

TOTAL 20.151 2.077 3.782 5.963 3.791 1.941 2.597 
Tabel 2 Distribuția cazurilor pe grupe de vârstă, sezonul 2021-2022 

La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 
75.628, de 1,9 ori mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (38.581) si 
cu 3,4% mai mic comparativ cu cel din saptamana anterioara (78.272). 
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Grafic  1 Distribuția săptămânală a cazurilor de Infectii virale ale 
cailor respiratorii superioare (IACRS), sezonul 2021-2022 
comparativ cu 2020-2021 

 
Grafic  2 Distribuția săptămânală a cazurilor de pneumonii, 
sezonul 2021-2022 comparativ cu 2020-2021 

 

 
Grafic  3 Distribuția săptămânală a cazurilor de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii), sezonul 2021-2022 comparativ 
cu 2020-2021 

 
Grafic  4 Distribuția cazurilor de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii), sezonul 2021-2022 , pe  grupe de vârstă 
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Vaccinarea antigripală 
Vaccinarea antigripală în fiecare an este cea mai eficientă măsură de prevenire împotriva gripei sezoniere. 

În sezonul 2021-2022 au fost administrate 50.812 de doze de vaccin antigripal, din care 684 în ultima săptămână. 

Nu au fost raportate reacții adverse după vaccinările efectuate. 

În cadrul programului de imunizare antigripala pentru sezonul 2021-2022 Direcția de Sănătate Publică Neamț a 

primit 60.740 de doze de vaccin antigripal, în 6 transe. 

În sezonul 2021-2022 se utilizează vaccinurile Vaxigrip tetra și Influvac tetra - recomandate 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. 

Ar trebui să vă faceți vaccinul antigripal dacă sunteți: 
• însărcinată 
• aveți o afecțiune cronică sau pe termen lung, cum ar fi: 

o afecțiunile cardiace 

o durere în zona toracică sau dificultăți de respirație, inclusiv bronșită, emfizem sau astm sever 

o boală renală 

o imunitate scăzută datorată bolii sau tratamentului (cum ar fi medicația cu steroizi sau tratamentul 

împotriva cancerului) 

o boală hepatică 

o ați suferit un accident vascular cerebral sau un atac ischemic tranzitoriu (TIA) 

o diabet 

o afecțiune neurologică, de exemplu, sclerozămultiplă (MS), paralizie cerebrală 

o dificultăți de înțelegere 

o afecțiuni ale splinei, de exemplu, siclemie sau dacă splina a fost extirpată 

o sunteți supraponderal/ă (indicele de masă corporală este peste 40) 

• aveți vârsta de 65 de ani, sau peste 

• locuiți în centre de îngrijire sau instituții specializate 

• îngrijiți o persoană mai în vârstă sau persoane cu dizabilități 

• lucrați în domeniul  sanitar sau social. 

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. 

Nu este prea târziu să vă vaccinați în acest moment, datorită contextului epidemiologic – creșterea numărului de 

cazuri de gripă și eliminarea restricțiilor anti-COVID. 

Discutați cu medicul dumneavoastră de familie pentru a face o programare pentru 

vaccinare și pentru a obține cea mai bună protecție posibilă. Vaccinul antigripal este 

gratuit!  
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Situația Covid-19 

Până astăzi, 9 aprilie 2022, în județul Neamț au fost confirmate 43.693 de cazuri noi de infectare cu  
SARS Cov 2 și 1.672 cazuri de reinfecții. Au fost raportate, în total, de la începutul pandemiei, 1.610 de decese. 

De la încetarea stării de alertă (9 martie 2022), au fost confirmate 509 de cazuri de infectare cu SARS Cov 2. 37 
copii au fost confirmati covid – 19 pozitivi în acest interval și 245 din persoanele confirmate erau vaccinate 
împotriva covid-19. În același interval au decedat 14 persoane, 8 femei și 6 bărbați, de 89 și 95 de ani, cu 
antecendente patologice - boli cardio-vasculare. Trei persoane din cele decedate în acest interval erau vaccinate. 
Anul trecut, în perioada 9 martie – 9 aprilie 137 de persoane au decedat de COVID-19!  

 
Grafic  5 Cazuri de COVID-19, 09.03-08.04.2022 comparativ cu 09.03-08.04.2021 

În intervalul 9 martie – 9 aprilie 2022 au fost efectuate 17.014 de teste, din care 71% teste rapide antigenice.  
În ultima săptămână au fost testate 2.603 de persoane, fiind procesate 2.968 de teste, din care 72% teste rapide 
antigenice. 210 teste rapide au fost efectuate de către medicii de familie. 
Procentul de pozitivare a testelor este de 3%. 
Au fost testate până în prezent 169.279 persoane, fiind lucrate în total 414.689 de teste.  

Incidenţa cazurilor de infecţie cu noul coronavirus în judeţul Neamț are trend descrescător și a ajuns, astăzi, la 
0,37 cazuri la 1.000 de locuitori. Toate UAT-urile au sub 3 cazuri confirmate la 1.000 de locuitori. 

În prezent, 24 de persoane confirmate COVID-19 sunt internate în spitalele din județ. Nu sunt internați copii. 55% 
din pacientii internati au forme medii și severe de COVID-19. 7 persoane din cele internate sunt vaccinate. Nu 
sunt persoane internate în secțiile ATI ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și ale Spitalului Municipal 
de Urgență Roman.  

Din data de 9 martie nu se mai aplică măsura carantinei contacților direcți ai cazului confirmat, dar este 
recomandată respectarea măsurilor de protecție împotriva COVID-19. 

Direcția de Sănătate Publică Neamț efectuează anchete epidemiologice tuturor persoanelor confirmate  
COVID-19 pozitiv. Pacienţilor li se recomandă izolarea la domiciliu şi monitorizarea prin medicul de familie pentru 
o perioadă de 7 zile, pentru persoanele nevaccinate şi pentru cele trecute prin boală de mai mult de 90 de zile, 
respectiv 5 zile, pentru cele vaccinate. 

Traseul pacientului confirmat COVID-19 pozitiv rămâne același. 
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Recomandări de protecție împotriva COVID-19 

• Purtați masca de protecție în: spațiile deschise aglomerate, mijloacele de transport în comun, spațiile 
închise, inclusiv în unitățile sanitare, grădinițe, școli și universități. 

• Evitați spațiile aglomerate, închise și deschise! 

• Spălarea mâinilor cu apă și săpun ori substanțe antiseptice este esențială! 

• Mijloacele de transport în comun și unitățile de interes public trebuie igienizate periodic în continuare! 

• Dacă apar simptome de îmbolnăvire, trebuie să vă testați, mergeți la medicul de familie, în centrele de 
evaluare și tratament sau la Unitățile de Primiri Urgențe pentru a primi medicația adecvată. Nu luați 
medicamente fără recomandarea medicului! 

Vaccinarea împotriva Covid-19 

De la începutul Campaniei de vaccinare au fost administrate 275.861 doze de vaccin, din care  
90.777 doza a 2-a. Din data de 28 septembrie 32.949 persoane au fost vaccinate cu doza a 3-a. Au fost raportate 60 
de reacții adverse locale și generale. Au fost raportate 2 reacții adverse la administrarea dozei a 3-a de vaccin. 

57 de copii cu vârsta între 5 și 11 ani au fost vaccinați cu vaccinul pediatric împotriva COVID-19. 51 de copii au fost 
vaccinați cu schemă completă. Nu au fost raportate reacții adverse. 

În 93 de cabinete ale medicilor de familie au fost administrate până în acest moment 20.090 de doze de vaccin 
Johnson& Johnson, 2.309 doze de vaccin Pfizer și 14 doze de vaccin pediatric. 

Conform Registrului Electronic de Vaccinări, 154.428 de persoane cu domiciliul în județul Neamț, din care 72.420 
cu domiciliul în mediul rural, sunt vaccinate anti-COVID cu schemă completă în centrele de vaccinare din județ și 
din țară.  

În perioada 19 – 25 martie 2022 au fost administrate 196 de doze de vaccin, din care 25 de către medicii de familie. 
22 de persoane au fost vaccinate cu produsul Johnson&Johnson.  

Locațiile de vaccinare din județul Neamț 
1. Piatra Neamţ: „Piata Centrala Sf. Gheorghe”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 

Johnson&Johnson și vaccin pediatric Pfizer, program de activitate – luni, miercuri, vineri, sâmbătă și 
duminica, orele 8-14; marți și joi, orele 14-20. 

2. Roman: „Colegiul Tehnic Miron Costin”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson și vaccin 
pediatric Pfizer, program de activitate – zilnic, orele 8-14. 

3. Tirgu Neamt: „Sală sport - Club Sportiv”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, program de 
activitate – zilnic, orele 8-14, 

4. Savinesti: „Cămin Cultural”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, program de activitate marți, joi, 
sâmbătă, orele 8-20, duminica, orele 8-14. 

106 medici de familie vaccinează anti-covid. În cabinetele medicilor de familie, vă puteți vaccina cu vaccinul 
Pfizer, vaccin pediatric și Johnson& Johnson. Contactați medicul dumneavoastră de familie pentru a afla cum 
puteți să vă vaccinați la cabinet! 

Vaccinarea este sigură, voluntară și gratuită! 
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Iodura de potasiu 
Comprimatele de iodură de potasiu se administrează NUMAI în cazul expunerii la iod radioactiv ca urmare a 

unui incident nuclear, în primele 6 ore după anunţul autorităţilor. 

În scopul de a realiza blocarea eficace a absorbţiei radioactive, iodura de potasiu trebuie să fie administrată cât 

mai curând posibil după expunerea la radiaţii. În cazul în care administrarea are loc la 4-6 ore după expunere, 

absorbţia este blocată doar în proporție de aproximativ 50%. În cazul în care administrarea de iodură de potasiu 

are loc mai târziu de 12 ore după expunere, absorbția acesteia nu mai este semnificativă, deoarece iodul 

radioactiv a fost absorbit deja de către glanda tiroidă. 

Se administrează numai doza recomandată pentru fiecare categorie de vârstă. 

Durata tratamentului este limitată la o doză unică care va fi administrată sub controlul autorităţilor competente. 

Această doză va oferi protecţie pentru o expunere de până la 24 ore. În cazul continuării expunerii la radiaţii 

radioactive, poate fi necesară administrarea unei noi doze în decursul a două zile. Nou-născuţilor nu li se va 

administra mai mult de o doză. 

Administrarea nerecomandată a iodurii de potasiu poate determina disfuncţii ale glandei tiroide (hipotiroidism 

sau hipertiroidism). 

Pentru informaţii suplimentare sunaţi la Call-centerul dedicat: 021 317 40 06 (tarif normal),  luni-joi, orele  8.30-

16.30 și vineri, orele 8.30-14.30. 

Direcția de Sănătate Publică Neamt a primit 764.000 de comprimate de iodură de potasiu. 

Distributia catre populatie va fi facuta conform unei proceduri care va fi comunicata ulterior. 

Întrebări frecvente 

1. De ce primim pastile cu iodură de potasiu? 

Este o măsură strict preventivă! în acest moment NU există nici un pericol iminent! 

Accesul controlat la iodură de potasiu şi informarea cetăţenilor sunt responsabilitatea autorităţilor şi a 
profesioniştilor din sănătate. 

Pentru a evita folosirea unor produse neconforme sau nocive procurate din surse neautorizate. 

2. Care sunt dozele recomandate? 

Nou-născuţi - 1 lună: un sfert de comprimat, dizolvat în apă sau ceai.  

Copii 1 lună - 3 ani: o jumătate de comprimat, dizolvat în apă sau ceai.  

Copii 3-12 ani: 1 comprimat. 

Copiii peste 12 ani şi adulţi: 2 comprimate 

La adulţi peste 40 ani: nu se recomandă profilaxia cu iodură de potasiu. 

3. Când si cum administrăm pastilele primite? 

NU administraţi pastilele de iodură de potasiu imediat după ce le primiţi! 

Tratamentul se va administra în primele 6 ore după anunţul autorităţilor, în doză unică. 

Comprimatul cu iodură de potasiu 65 mg se administrează pe cale orală și poate fi mestecat sau înghiţit. 

Pentru administrare la copii cu vârsta sub 6 ani, doza poate fi zdrobită şi amestecată cu lapte, suc de 
fructe, miere sau iaurt. 

În cazul administrării la sugari (cu vârsta sub 1 an), doza poate fi dizolvată în lapte, apă, suc de fructe, sau 
zdrobită şi amestecată cu lapte sau suc de fructe. 
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4. Cum păstrăm iodura de potasiu? 

Păstraţi pastilele de iodură de potasiu într-un loc sigur, uscat si răcoros, la întuneric. 

Ţineţi minte unde depozitaţi pastilele de iodură de potasiu! Nu le lăsaţi la îndemâna copiilor! 

5. Există contraindicaţii la iodura de potasiu? 

DA, ele vă sunt comunicate de medicul de familie, conform evidenţelor pacienţilor de pe lista proprie. 

Pacienţii cu tiroidectomie au contraindicatie la administrarea iodurii de potasiu. 

Nu există contraindicaţii pentru gravide şi pentru femeile care alăptează. 

Care sunt reacțiile adverse? 

Reacţii de hipersensibilitate, cum sunt erupţii cutanate tranzitorii, edemul glandelor salivare, cefalee, 
bronhospasm, tulburări gastro-intestinale; acestea pot fi uşoare sau severe ca intensitate şi pot fi 
dependente de doză. 

Au fost raportate hipertiroidism, boli autoimune (Graves şi Hashimoto), guşă nodulară toxică şi 
hipotiroidism indus de iod. De asemenea, s-au raportat hiperactivitate tiroidiană, tiroidită, mărirea 
glandei tiroide cu sau fără dezvoltarea mixedemului. Administrarea continuă poate determina depresie, 
nervozitate, impotenţă sexuală şi insomnie. 

ATENȚIONĂRI SPECIALE: 

Trebuie luat în considerare raportul beneficiu/risc al administrării iodurii de potasiu pentru fiecare grupă 
de vârstă. Femeile gravide, femeile care alăptează, nou-născuţii, sugarii şi copiii trebuie trataţi primii. 

Nou-născuţii în primele zile de viaţă prezintă un risc deosebit în cazul expunerii la iod radioactiv şi de 
inhibare a funcţiei tiroidiene prin supraîncărcare cu iodură de potasiu. Proporţia captării iodului radioactiv 
este de 4 ori mai mare decât la alte grupe de vârstă. Hipotiroidismul tranzitoriu în această etapă precoce 
de dezvoltare a creierului poate determina pierderea capacităţii intelectuale. În cazul administrării de iod 
la nou-născuţi este obligatorie urmărirea atentă a funcţiei tiroidiene. La nounăscuţii cărora li s-a 
administrat iodură de potasiu în primele săptămâni de viaţă, trebuie să se monitorizeze valorile TSH şi, 
dacă este necesar, valorile T4; în caz de hipotiroidism, li se va administra terapie de substituţie. 

La gravide, în cazul unui incident nuclear, utilizarea iodurii de potasiu în doza recomandată o perioadă 
scurtă de timp ca inhibitor tiroidian, este necesară pentru păstrarea funcţiei tiroidiene a mamei şi, 
începând din al doilea trimestru de sarcină, a fătului. Nu se administrează mai mult de 2 doze femeilor 
gravide. În timpul celui de al treilea trimestru de sarcină, o doză mare de iod poate determina inhibarea 
funcţiei tiroidiene a fătului cu apariţia guşei. În cazul administrării iodului femeilor gravide, sunt necesare 
monitorizarea ecocardiografică a fătului până la sfârşitul sarcinii şi screening de rutină în perioada 
neonatală. La gravidele cu hipertiroidism nu trebuie să se administreze iodură de potasiu datorită 
inhibiţiei tiroidei la făt. 

Iodura se elimină în lapte. Tratamentul mamelor care alăptează trebuie să fie cât mai scurt posibil, în 
general, nedepăşind 2 doze. Nu se recomandă întreruperea alăptării. 

Prezintă risc pacienţii cu tireotoxicoză trataţi medicamentos sau pacienţii cu antecedente de tireotoxicoză 
trataţi medicamentos cărora li s-a întrerupt tratamentul şi se află în stare de remisiune aparentă. 

Hipertiroidismul indus de iod poate fi precipitat la pacienţii cu guşă nodulară asimptomatică sau boală 
Graves latentă, cărora nu li se administrează tratament. 

De regulă, nu se recomandă profilaxia cu iodură de potasiu persoanelor cu vârsta de peste 40 ani, cu 
excepţia cazurilor în care expunerea tiroidei la iod radioactiv prin inhalare, este de aproximativ 5 Gy. Riscul 
de cancer tiroidian este foarte mic la această grupă de vârstă, în timp ce incidenţa afectării tiroidiene este 
mai mare. Ca urmare, riscul de complicaţii tiroidiene induse de iod este mai mare la această grupă de 
vârstă. 


