
Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-
Ilfov, Sandra Alexiu, a declarat, că cei mai mulţi dintre cei
afectaţi de gripă şi viroze în sezonul de toamnă - iarnă sunt
copiii, pentru că ei sunt cei care intră prima dată în
colectivităţi. „S-a înteţit numărul de infecţii respiratorii de căi
aeriene superioare, dar acestea sunt în general infecţii
minore care trec uşor, fără complicaţii, cu simptomele
cunoscute, uşoară febră sau poate chiar febră la copiii mai
mici, rinoree, obstrucţie nazală, tuse. La control se constată
că au gâtul roşu, poate că au şi ceva ganglioni, dar
simptomele acestea de obicei se sfârşesc într-o
săptămână”, spune Alexiu. Preşedintele Asociaţiei Medicilor
de Familie Bucureşti-Ilfov a precizat că acestea sunt răceli
obişnuite de sezon cu care cei mici se confruntă de obicei
în anotimpul rece şi că „nu e de speriat sau ciudat la copiii
de grădiniţă”. În privinţa gripei, medicul a precizat că la
adulţi se poate manifesta, în unele cazuri, destul de agresiv

şi poate duce chiar şi la
deces.

„Deşi vorbim de
persoane cu risc care pot
face gripă, ştim că gripa
poate fi la fel de gravă şi
pentru persoane care sunt
perfect sănătoase. Gripa
poate fi mortală. De aceea e
bine să ne vaccinăm
indiferent de vârstă (peste
vârsta de 6 luni, copiii sub
această vârstă neputând fi
vaccinați antigripal)”, mai
spune Alexiu.

Dr. Sandra Alexiu
recomandă o serie de măsuri
pentru a preveni infecţia cu
virusul gripei. „Să nu stăm în
colectivităţi în care sunt

persoane bolnave sau, dacă eşti bolnav, e bine să te
protejezi, în sensul că, fie te fereşti și stai acasă, fie porţi
mască, pentru că infecţiile respiratorii se transmit de obicei
prin aer, prin picăturile pe care le elimini când strănuţi sau
tuşeşti”, spune medicul. Alexiu precizează însă că dacă
vrem să ne ferim de gripă, singura metodă eficientă este
vaccinarea antigripală, „dovedită a fi singura măsură
eficientă contra gripei, aceasta fiind o formă specială de
viroză, gravă, care poate duce la deces”. Sezonul de
vaccinare a început şi în curând va fi distribuit şi vaccinul
de la Ministerul Sănătăţii, potrivit medicului de familie. „Sunt
pacienţi care şi-au cumpărat vaccinul gripal, cel de la
Ministerul Sănătăţii ar urma să apară probabil în
următoarele zile, aşa încât vom fi cumva pregătiţi să-i
vaccinăm pe toţi cei care sunt persoane de risc, cu vaccin
de la minister şi pe toţi cei care doresc, cu vaccinul
cumpărat”, spune Alexiu.
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Târgul de toamnă al ofertelor
educaţionale din învăţământul
profesional

Târgul de toamnă al ofertelor educaţionale
din învăţământul profesional „Ştiu să-mi aleg
meseria”, Constanța, ediția a V-a, desfășuat în
perioada 14 - 18 octombrie 2019, este
organizat sub egida proiectului European
Vocational Skills Week, primind marca de
calitate „Partener oficial al Săptămânii
Europene a Competențelor Profesionale 2019”.
În acest context, evenimentul este deja marcat
pe harta europeană a proiectului, iar toate
acțiunile dedicate promovării învățământului
profesional și dual, bunele practici, rezultatele și
oportunitățile de colaborare vor fi distribuite pe
social media. Unităţile şcolare, împreună cu
operatorii economici - parteneri ai
învăţământului profesional și dual, îşi vor
expune oferta de formare pe parcursul unei zile,
între orele 9.00 și 17.00, în municipiul
Constanța, Cobadin, Mangalia, Năvodari și
Cernavodă. Toate unitățile cu învățământ
profesional vor organiza și desfășura în
perioada14 - 18 octombrie 2019 o serie de
activități demonstrative, vor invita foști
absolvenți din domeniul pregătirii în cadrul
întâlnirilor cu elevii de gimnaziu, vor organiza
concursuri la nivel local, vor implica părinții și
membrii comunității în activități de informare și
promovare, specifice meseriei, vor face
cunoscute colaborările cu agenții economici,
dar și oportunitățile de colaborare cu noi
parteneri educaționali.

Școlile gimnaziale din județ vor fi incluse în
programul de vizitare, eșalonat pe ore, de către
centrele organizatoare.

Pe scurt. De ce este recomandată vaccinarea indiferent de vârstă

A început sezonul virozelor şi al gripei
„Vaccinarea antigripală este dovedită a fi singura măsură
eficientă contra gripei, aceasta fiind o formă specială de
viroză, gravă, care poate duce la deces” - dr. Sandra Alexiu


