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CONSIDERAŢII GENERALE

VIRuSuRILE  GRIpALE 
AVIARE (VGA) 

Gripa aviară este o infecţie a păsărilor cauzată de tipul A al virusurilor 
gripale. Toate păsările sunt considerate susceptibile la contaminarea 
cu VGA, însoţită de un larg spectru de simptome - de la infecţii 
de severitate mică (VGA slab patogene) până la infecţii extrem de 
severe care pot provoca  epizootii de proporţii (VGA înalt patogene). 
Această formă este caracterizată printr-o contagiozitate înaltă, debut 
brusc al bolii şi moarte rapidă. Rata mortalităţii în acest caz atinge 
100% din păsările infectate.

Contactul direct sau indirect dintre păsările domestice şi păsările 
acvatice migratoare constituie cea mai frecventă cauză a epizootiilor 
în rândul păsărilor. Se consideră că păsările de apă migratoare, 
în special raţele sălbatice, reprezintă o sursă naturală a VGA şi 
pot transmite infecţia la populaţiile de păsări domestice şi la cele 
din reţeaua de comerţ. Aceste virusuri, fiind foarte contagioase, se 
transmit rapid de la o fermă la alta prin mijloace mecanice, cum ar 
fi echipament contaminat, vehicule, hrană, cuşti sau îmbrăcăminte. 
Pieţele de păsări vii, de asemenea, pot fi o sursă de răspândire a 
virusurilor gripale aviare. În absenţa unei supravegheri bune şi a 
măsurilor prompte de control, epizootia cu VGA poate dura ani în şir. 

Epizootia curentă cu VGA înalt patogen A(H5N1), care a început în 
Asia de Sud-Est la mijlocul anului 2003, este cea mai extinsă şi cea 
mai severă din toate epizootiile cunoscute cu VGA. Niciodată, în 
„recordurile” istorice ale acestei infecţii nu au fost afectate simultan 
atât de multe ţări, cu nimicirea a peste 160 mln. de păsări. 

Aplicarea carantinei în cazul fermelor infectate şi nimicirea cârdurilor 
afectate de virus sau expuse la sursa de infecţie reprezintă nişte 
măsuri-standard de control, întreprinse cu scopul de a preveni 
răspândirea virusului într-o populaţie avicolă sănătoasă. 
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TRANSMITEREA 
DE LA păSăRI LA OM

În mod normal, VGA nu infectează oamenii, deoarece eventuala 
gazdă este apărată de anumite bariere de specie, de exemplu, 
receptorii din corpul uman. Totuşi, în anumite condiţii, ocazional, VGA, 
inclusiv cele înalt patogene, pot trece bariera de specie, infectând 
direct omul. De aceea, OMS consideră fiecare caz de transmitere 
a unui virus de gripă aviară la oameni drept un serios motiv de 
îngrijorare şi de intensificare a vigilenţei şi supravegherii.

TRANSMITEREA 
DE LA OM LA OM

Posibilitatea transmiterii interumane a gripei aviare A(H5N1) va 
constitui momentul critic pentru declanşarea unei noi pandemii. 

La moment, OMS a confirmat doar câteva cazuri de transmitere a 
virusului A(H5N1) de la om la om. Situaţiile date au fost descrise în 
Thailanda şi Indonezia unde membrii familiei s-au îmbolnăvit după 
ce au asistat şi au îngrijit persoana bolnavă, fără a respecta vreo 
măsură de precauţie. Contagierea nu s-a produs pe cale aerogenă, 
precum este specific virusurilor gripale umane sezoniere, dar prin alte 
mecanisme de infectare, neelucidate la moment. Datele de laborator 
au arătat că, în toate cazurile, genomul viral era de origine aviară şi 
nu prezenta un reasortant aviar-uman al A(H5N1). 

Astfel, specialiştii consideră că, actualmente, nu există argumente 
convingătoare pentru transmiterea interumană uşoară pe cale 
aerogenă al virusului gripal aviar A(H5N1). Însă, odată cu evoluţia 
virusului prin acumularea mutaţiilor punctiforme în genomul viral sau 
asocierea VGA cu virusurile gripale umane curente, riscul transmiterii 
acestuia la oameni va creşte.

În continuare, riscul de infectare interumană rămâne mai înalt pentru 
familia bolnavului şi mai mic în cazul contactelor sociale sau al 
cadrelor medicale. Infectarea personalului medical poate servi ca un 
semnal al modificărilor în genomul VGA A(H5N1). 
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ÎN URMA ULTIMELoR ANALIzE EfECTUATE DE oMS, LA 
cazurile de gripă aviară înregistrate la oameni s-a 
concluzionat că:

Din octombrie 2005 până în prezent, a crescut numărul ţărilor în 
care s-au înregistrat cazuri de îmbolnăvire la oamenii de la patru la 
nouă. Aşadar, s-a înregistrat o extindere continuă a zonelor afectate.
Jumătate din cazurile înregistrate la oameni au fost constatate la 
persoanele sub 20 de ani, iar 90% din numărul total al  persoanelor 
bolnave au fost înregistrate la persoanele sub 40 ani.
Rata cazurilor fatale este de 56%. Cea mai înaltă rată s-a constatat la 
persoanele cu vârste cuprinse între 10 şi 39 de ani.
Rata mortalităţii este mult mai mare în grupurile de vârstă tinere, 
comparativ cu mortalitatea la gripa sezonieră, specifică pentru 
persoanele cu vârsta de peste 65 de ani.
Rata maximă a cazurilor fatale a fost atestată în anul 2004 (73%), 
urmată de 63% în 2006 şi 43% în 2005.
Cazurile de gripă aviară la oameni sunt înregistrate pe întreaga durată a 
anului. Totuşi, incidenţa lor a crescut în aceşti trei ani în perioada de iarnă 
- primăvară pentru emisfera de nord. Dacă acest fenomen are o anumită 
relevanţă, în sezonul rece se poate anticipa o creştere semnificativă a 
cazurilor de gripă aviară la oameni.

•

•

•

•

•

•

Tuse
Dispnee, respiraţie dificilă

•
•

Diaree nehemoragică 
Radiografic – semnele 
unei pneumonii acute

•
•

pERIOADA DE INCubAŢIE 
Perioada de incubaţie pentru virusurile gripale umane este scurtă – 2-3 
zile (limite posibile 1-7 zile). Pentru virusul gripal A(H5N1) timpul mediu 
dintre expunere şi debutul bolii este de 3 zile (limite posibile 2-14 zile). 

DEfINIŢIE DE CAz
Atragem atenţia că datorită particularităţilor de evoluţie a virusului 
circulant A(H5N1) (apariţia unor modificări genetice), în funcţie de situaţia 
epidemiologică poate fi modificată definiţia de caz.

CAz SuSpECT de infecţie cu virusul gripal A(H5N1) 
Orice persoană sub observaţie clinică sau supusă investigaţiilor de 
laborator care prezintă o patologie acută a căilor respiratorii cu febră        
(> 380C) şi unul sau mai multe din simptoamele de mai jos:
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cu următorul context epidemiologic (unul sau mai multe din 
următoarele situaţii/condiţii):

a)  contact cu o persoană 
confirmată cu gripă aviară A/H5 
cu 7 zile înainte de debutul bolii*;
b)  contact cu păsări (inclusiv 
pui) cu 7 zile ce precedă debutul 
bolii, care ulterior s-au îmbolnăvit 
şi/sau au murit;  
c)  rezident sau călător în zone, 

ţări în care se înregistrează focare 
cu virusul gripal aviar A/H5;
d)  personal de laborator care 
prelucrează probe prelevate 
de la persoane sau animale 
suspectate de infecţie cu o 
tulpină de virus gripal aviar înalt 
patogenă.

* Persoana infectată cu A/H5 este consideră contagioasă cu o zi înainte de debutul bolii şi 
timp de şapte zile de la declanşarea acesteia.

CAz CONfIRMAT de infecţie cu virus gripal A/H5 

Confirmarea diagnozei se face doar în baza datelor de laborator, 
rezultatul fiind pozitiv la unul sau mai multe din următoarele teste de 
laborator, considerate standard pentru depistarea infecţiei:

a)  test de imunofluorescenţă (IFA) 
pozitiv cu anticorpi monoclonali la 
virusul A/H5;
b)  test serologic pozitiv (creşterea 
de patru ori şi mai mult a titrelor de 
anticorpi specifici la virusul gripal 

A/H5 în două seruri perechi);
c)  cultură virală pozitivă la virusul 
gripal A/H5;
d)  PCR pozitiv pentru virusul 
gripal A/H5.

 

Probele patologice suspecte la virusul gripal aviar 
A(H5N1) vor fi prelevate şi transportate doar de personalul 
laboratoarelor bacteriologice raionale, municipale, special 
instruit pentru astfel de situaţii.

Investigaţiile de laborator la virusul gripal aviar A(H5N1) se vor efectua 
în Laboratorul infecţii respiratorii virale din cadrul Centrului naţional 
ştiinţifico-practic de medicină preventivă cu identificarea ulterioară în 
laboratoarele de referinţă a OMS pentru gripa A/H5N1 (zona europeană 
MRC- Londra) şi nivel de protecţie P3.  
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       ATENŢIONăM!

Dacă suspectaţi o astfel de persoană:

evitaŢi să atingeŢi neîntemeiat pacientul. 
în caz de necesitate, utilizati mănuŞi, 
mască, ocHelari de protecŢie.

anunŢaŢi urgent centrul de medicină preventivă 
raional/municipal, spitalul/secţia de boli infecţioase 
raional. asiguraţi-vă din timp cu numerele respective 
de telefon.

doar personalul medical autorizat va 
prelua Şi transporta pacientul la spitalul de 
boli infecţioase „t. ciorbă” din mun. chişinău.

Controlul infecţiei cu VGA A(H5N1) în instituţiile medicale implică 
următoarele măsuri: 

!

!

!

!

I. pRECAuŢII-STANDARD ApLICAbILE pENTRu 
pERSONALuL MEDICAL

IGIENA MÂINILoR 
(spălarea pe mâini şi antisepsia lor).
 

-  Înainte şi după contactul cu pacientul;
-  După scoaterea mănuşilor sau a echipamentului de protecţie 

personală (EPP);
-  Dacă mâinile sunt vizibil murdare sau stropite cu sânge ori alte 

fluide corporale;
-  La ieşire din toaletă.
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II. pRECAuŢII SupLIMENTARE -  
pRECAuŢII DE TRANSMITERE AEROGENă 
(IGIENA RESpIRATORIE şI A TuSEI)

Persoanele cu infecţii/simptome respiratorii vor fi familiarizate cu 
modalităţile elementare de protecţie. Acestea urmează:

-  să raporteze urgent medicului de familie despre orice infecţie 
respiratorie;

-  să-şi acopere gura şi nasul cu batista (şerveţele de unică folosinţă) 
când tuşesc sau strănută şi să arunce batistele utilizate în 
containere cu destinaţie specială;

-  să utilizeze mască, dacă o pot tolera;
-  să respecte igiena mâinilor (spălarea pe mâini cu săpun sau 

cu soluţii pe bază de alcool) după fiecare contact cu secreţiile 
respiratorii proprii sau cu ale altor persoane);

-  să se afle la o distanţă de cel puţin un metru de la alte persoane, 
dacă este posibil;

-  să evite vizitele în instituţiile medicale pe durata stării acute.

• UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI DE PROTECŢIE PENTRU 
OCHI, NAS, GURĂ când se lucrează cu probe de sânge, 
fluide, excreţii şi secreţii corporale.

• PREVENIREA ÎNŢEPĂRILOR, RĂNIRILOR prin tăiere cu 
obiecte ascuţite.

• MANIPULAREA ADECVATĂ A ECHIPAMENTULUI ŞI 
RuFeLoR (lenjeriei) murdare a pacientului.

• CURĂŢAREA ŞI  DEZINFECŢIA SALONULUI.

• NIMICIREA CORESPUNZĂTOARE A DEŞEURILOR 
MEDICALE. 
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MANAGEMENTuL pERSONALuLuI 
MEDICAL (pM) 

Recomandări pentru administraţia instituţiilor medicale 

Vaccinaţi anual personalul medical cu vaccin gripal 
sezonier, recomandat de OMS. Monitorizaţi desfăşurarea 
procesului. Nivelurile protectoare de anticorpi apar de 
obicei între 2 şi 4 săptămâni după vaccinarea cu un vaccin 
gripal. Acesta nu va proteja împotriva gripei A/H5N1, dar 
va ajuta la  evitarea infecţiei simultane cu gripa umană şi 
gripa aviară.

Asiguraţi afişarea şi difuzarea cât mai multor informaţii 
(postere, buclete ş.a.) la subiect şi instrucţiuni necesare 
pentru PM, pacienţi şi vizitatori.

Dacă în instituţia dată a fost spitalizat/consultat un pacient 
cu gripă aviară, efectuaţi o supraveghere nozocomială 
minuţioasă pentru a exclude transmiterea acesteia la alte 
persoane.

Ţineţi un registru al PM implicat în supravegherea şi 
îngrijirea pacienţilor cu gripa A/H5N1.

Creaţi în instituţia medicală un sistem de supraveghere 
a infecţiilor respiratorii acute şi a gripei la PM. Încurajaţi 
raportarea individuală şi autoizolarea în caz de apariţie a 
simptomelor/infecţiei respiratorii, în special a PM implicat 
în îngrijirea pacientului cu gripa A/H5N1.

Asiguraţi personalul medical cu EPP şi dezinfectanţii 
necesari.

Asiguraţi un stoc suficient de antivirale pentru PM care se 
ocupă de îngrijirea pacienţilor cu gripa A/H5N1. Contactaţi 
serviciile naţionale care gestionează stocul de antivirale şi 
alegeţi mecanismul cel mai eficient de achiziţie a acestora.

Elaboraţi ghiduri interne (pentru a prioritiza persoanele 
care vor primi antivirale) şi schemele de administrare a 
preparatelor respective.

•

•

•

•

•

•

•

•
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CuM Să COMuNICăM DESpRE GRIpA AVIARă?

medicii pot aJuta Familiile să înŢeleagă 
regulile elementare de protecŢie 
contra gripei aviare

stimate doctor,
sunteţi o persoană respectată în comunitatea 
dvs., de aceea eforturile dvs. de a convinge 
populaţia să ia măsuri de protecţie împotriva 
gripei aviare sunt foarte importante. informând 
familiile din comunitatea dvs. cum trebuie 
să-şi protejeze familia şi păsările, vă aduceţi 
contribuţia la stoparea răspândirii virusului fatal 
de gripă aviară, atât în localitatea dvs., cât şi în 
întreaga ţară.

de ce suntem atât de preocupaţi de pericolul gripei aviare?               
din două motive: 

- Virusul se răspândeşte fulgerător şi ucide milioane de păsări. 
Noi nu dorim ca familiile să-şi piardă pasările. 

- Virusul gripei aviare are potenţialul de a declanşa o epidemie 
umană catastrofală dacă suportă mutaţii şi evoluează într-o 
formă foarte contagioasă pentru oameni, care se transmite ca 
şi gripa obişnuită - prin tuse şi strănut. Deoarece virusul este 
unul nou, oamenii nu au imunitate la el. Spre deosebire de 
gripa obişnuită, în cazul gripei aviare oamenii pot suferi de o 
boală mult mai gravă care, de regulă, este fatală. Virusul aviar 
are la origine viruşi contagioşi extrem de viabili ce persistă de 
secole. În secolul XX, trei pandemii au secerat viaţa a milioane 
de persoane: în 1918, în lume au fost înregistrate aproape 50 
milioane de decese; în 1957 - 2 milioane de victime, iar în 1968 
- un milion de decese. 

de notat că două grupuri de persoane sunt expuse unui risc extrem 
de înalt: oamenii care au contact zilnic cu păsările şi copiii.  
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CE puTEŢI fACE pENTRu A Vă pROTEJA pERSONAL,  
fAMILIA DVS. şI COMuNITATEA DE GRIpA AVIARă? 

urmaŢi 4 reguli elementare:

1.RApORTAŢI

• Raportaţi imediat autorităţilor despre îmbolnăvirea 
suspectă sau moartea neaşteptată a păsărilor 
domestice, a celor sălbatice şi a animalelor.

• Adresaţi-vă imediat după ajutor medicului de familie, 
dacă observaţi unele semne de boală după contactul 
cu păsările bolnave.

2. SEpARAŢI

• Separaţi păsările domestice de cele sălbatice, de 
animalele domestice (spre exemplu, porcii).

• Nu le permiteţi copiilor să se joace sau să intre în 
contact cu păsările şi cu puii lor. 

•  Copiii sunt expuşi unui risc mai mare decât adulţii. Mai 
mult de 60% din victimele înregistrate ale gripei aviare 
sunt copii.

• Ardeţi sau/şi îngropaţi adânc păsările moarte.

• E mai bine să ardeţi păsările moarte. Ca alternativă, 
puteţi îngropa păsările moarte la cel puţin doi 
metri adâncime, în prealabil adăugând substanţe 
dezinfectante (clorură de var) până la acoperire, astfel 
încât animalele să nu le poată dezgropa ca să le 
mănânce.

3. SpăLAŢI

• Spălaţi-vă cât mai des pe mâini cu săpun. 

•  Spălaţi-vă pe mâini după contactul cu păsările şi ouăle, 
înainte de mese şi după ce aţi fost la WC. Săpunul 
ucide viruşii.

• Spălaţi cu săpun sau dezinfectant hainele, 
încălţămintea, vehiculele şi cuştile.

4. GăTIŢI 
CÂT MAI 
bINE

• Preparaţi la temperaturi înalte carnea de pasăre şi ouăle. 
• Ţineţi separat carnea crudă de bucatele pregătite. 
• Spălaţi cu detergent de bucătărie cuţitele şi suprafeţele 

de tăiat. 

dacă toate familiile din satul dvs. vor urma aceste reguli, oamenii 
vor fi în siguranţă şi nu-şi vor pierde păsările.
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ACŢIuNI:

Organizaţi întruniri comunitare şi informaţi oamenii despre pericolul 
gripei aviare şi despre cele 4 REGULI ELEMENTARE DE PROTECŢIE 
ÎMPOTRIVA GRIPEI AVIARE.
Vizitaţi familiile şi informaţi-le despre regulile de protecţie împotriva gripei 
aviare. 
Discutaţi despre gripa aviară cu oamenii pe care-i întâlniţi şi informaţi-i 
despre regulile de protecţie împotriva infecţiei.
Rugaţi administraţia şcolii să vă permită să discutaţi cu copiii ca să-i 
informaţi despre regulile de protecţie împotriva gripei aviare.

CÂTEVA SfATuRI uTILE pENTRu A puTEA COMuNICA 
EfICIENT Cu fAMILIILE DESpRE EVITAREA RISCuRILOR
În timpul vizitelor şi discuţiilor cu familiile: 

Povestiţi oamenilor într-un limbaj accesibil despre boală şi aduceţi-le la 
cunoştinţă cele 4 REGULI ELEMENTARE. Nu oferiţi prea multă informaţie 
tehnică. Explicaţi-le modul în care acţiunile lor îi pot proteja de gripa aviară 
şi de ce fiecare trebuie să ia măsurile de precauţie. 
Lăsaţi materiale informative (dacă le aveţi), pentru ca membrii familiei să le 
citească – acestea le vor aminti despre cele 4 reguli după ce plecaţi de la ei.
Rugaţi persoanele pe care le-aţi vizitat să fie participative şi să vă ajute.

OAMENII Vă VOR ASCuLTA şI VOR uRMA 
RECOMANDăRILE DVS. DACă VEŢI RESpECTA CÂTEVA 
pRINCIpII ALE COMuNICăRII INTERpERSONALE EfICIENTE

•

•

•

•

•

•

•

Întotdeauna Niciodată

Fiţi amabili.
Folosiţi propoziţii de genul: “Ştiu cum vă 
simţiţi.” sau “Înţeleg”.
Ascultaţi mai mult decât vorbiţi.
Fiţi înţelegător când ascultaţi părerile sau 
istorioarele interlocutorilor.
Respectaţi opiniile şi convingerile culturale 
sau religioase ale interlocutorului.
Mulţumiţi gazdei.
Fiţi răbdător.
Încurajaţi familia.
Când discutaţi, străduiţi-vă să fiţi la acelaşi 
„nivel” cu interlocutorul: dacă e aşezat, luaţi 
loc şi dvs., pentru a nu vorbi „de sus”.

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Nu vă enervaţi.
Nu folosiţi propoziţii de genul: 
“Nu aveţi dreptate.” sau “Este o 
prostie să credeţi aşa ceva”.
Nu acuzaţi familia.
Nu gesticulaţi a dezacord atunci 
când interlocutorii îşi expun 
opiniile.
Nu fiţi nerăbdător.
Nu vă daţi cu părerea atunci 
când nu cunoaşteţi răspunsul. 
Nu ameninţaţi. 
Nu insultaţi interlocutorii. 
Nu fiţi arogant.

•
•

•
•

•
•

•
•
•



1. RApORTAŢI

• Raportaţi imediat autorităţilor despre îmbolnăvirea suspectă 
sau moartea neaşteptată a păsărilor domestice, a celor 
sălbatice şi a animalelor.

• Adresaţi-vă imediat după ajutor medicului de familie, dacă 
observaţi unele semne de boală după contactul cu păsările 
bolnave.

2. SEpARAŢI

• Separaţi păsările domestice de cele sălbatice, de animalele 
domestice (spre exemplu, porcii).

• Nu le permiteţi copiilor să se joace sau să intre în contact cu 
păsările şi cu puii lor. 

•  Copiii sunt expuşi unui risc mai mare decât adulţii. Mai mult 
de 60% din victimele înregistrate ale gripei aviare sunt copii.

• Ardeţi sau/şi îngropaţi adânc păsările moarte.

•  E mai bine să ardeţi păsările moarte. Ca alternativă, puteţi 
îngropa păsările moarte la cel puţin doi metri adâncime, 
în prealabil adăugând substanţe dezinfectante (clorură de 
var) până la acoperire, astfel încât animalele să nu le poată 
dezgropa ca să le mănânce.

3. SpăLAŢI

• Spălaţi-vă cât mai des pe mâini cu săpun. 

•  Spălaţi-vă pe mâini după contactul cu păsările şi ouăle, 
înainte de mese şi după ce aţi fost la WC. Săpunul ucide 
viruşii.

• Spălaţi cu săpun sau dezinfectant hainele, încălţămintea, 
vehiculele şi cuştile.

4. GăTIŢI CÂT 
MAI bINE

• Preparaţi la temperaturi înalte carnea de pasăre şi ouăle. 

• Ţineţi separat carnea crudă de bucatele pregătite. 

• Spălaţi cu detergent de bucătărie cuţitele şi suprafeţele de 
tăiat. 

uRMAŢI 4 REGuLI ELEMENTARE:

LINIA FIERbINTE A CENTRULUI REPUbLICAN DE DIAGNOSTIC 
VETERINAR – (022) 74-29-08

LINIA FIERbINTE A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE – (022) 72-10-10

CE PUTEŢI FACE PENTRU 
A VĂ PROTEJA PERSONAL, FAMILIA DVS. 

ŞI COMUNITATEA DE GRIPA AVIARĂ? 


