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Factori favorizanţi
• Judeţul Călăraşi este riveran Dunării
• O mare parte din suprafaţa judeţului este 
reprezentată de luciu de apă

• Condiţiile geoclimatice sunt favorabile dezvoltării 
populaţiilor de vectori cu importanţă în 
transmiterea unor boli infecţioase severe



Importanța medicală a vectorilor
• Disconfort, manifestări alergice,leziuni suprainfectate
• Infecții cu transmitere vectorială:

Boala Vectorul Specie

Malaria Țânțar Anopheles

Infecția Neuroinvazivă cu virus West Nile Țânțar Culex pipiens

Febra butonoasă Căpușă Rhipicephalus 
sanguines

Boala Lyme Căpușă Ixodes ricinus

Tick borne‐Encephalitis Căpușă Ixodes ricinus
Ixodes persulcatus

Denga Țânțar Aedes albopictus, 
Aedes aegypti

Zika Țânțar Aedes albopictus, 
Aedes aegypti

Febra Chikungunya Țânțar Aedes albopictus, 
Aedes aegypti



Situația bolilor transmise prin 
vectori, județ Călărași

Boala Număr cazuri 2013‐2017

Malaria 0

Infecția Neuroinvazivă cu virus West 
Nile

3

Febra butonoasă 9

Boala Lyme 2

Tick borne‐Encephalitis 1

Denga 0

Zika 0

Febra Chikungunya 0



Infecţia West Nile 

• Epidemia de infecţie neuroinvazivă cu West Nile ‐
1996.

• Vector predominant :
Culex pipiens.

• În perioada 1997‐2017, la nivel județ :
– Cazuri = 9
– Decese =1



ORDIN  M.S. Nr. 1483 din 24 octombrie 2011
privind aprobarea Planului de acţiune pentru asigurarea securităţii 

transfuzionale faţă de riscul de transmitere posttransfuzională a 
infecţiei cu virusul West Nile la om

Zone de risc:
• Localităţile în care au fost diagnosticate cazuri de infecţie neuroinvazivă în 

ultimii 5 ani şi unde studiile de seroprevalenţă la om, cai sau păsări arată 
circulaţia virusului;

Zone afectate:
• Apariţia primului caz de infecţie umană neuroinvazivă într-o zonă neafectată 

sau de risc o va transforma în zonă afectată. În zona afectată se vor 
implementa măsuri speciale pentru donatori.

• excluderea temporară de la donare, pe toată durata sezonului de 
transmitere a VWN, a tuturor potenţialilor donatori de sânge rezidenţi în 
localităţile afectate din teritoriul arondat centrului de transfuzie sanguină, în 
cazul în care pentru aceste zone nu s-a luat decizia introducerii testării 
genomului viral în testarea obligatorie a donatorilor;

• suspendarea acţiunilor de colectă mobilă şi în locaţii fixe din localităţile 
afectate, în teritoriul arondat centrului de transfuzie sanguină, pe toată 
durata sezonului de transmitere a VWN, în cazul în care pentru aceste zone 
nu s-a luat decizia introducerii testării genomului viral în testarea obligatorie 
a donatorilor;



Febra Chikungunya
• 2007‐epidemie indigenă în Italia
• Vector : Aedes albopictus
• Identificat în București
• Judeţul Călăraşi
Îndeplineşte condiţii 
favorizante de dezvoltare
pentru a.albopictus.



Malaria
• În România există vectori din speciile de Anopheles.
• Anual, în România s‐au înregistrat cazuri de malarie 
de import confirmate (2015‐30 cazuri, 3 decese ; 
2016‐21 cazuri).

• În unele ţări ale Europei (dintre care unele în 
apropierea României) au reapărut cazuri de malarie 
autohtonă : Rusia, Belarus, Ucraina, Republica 
Moldova, Bulgaria, Grecia, Italia, Spania.

Re‐emergenţa malariei in România este un eveniment 
puţin probabil dar nu imposibil!!!



România,
cazuri de import

Zika, 2016, 3 cazuri
Denga, 2016,8 cazuri



Măsuri de prevenire 
• Măsuri individuale
• Măsuri comunitare :

– Acţiuni premergătoare dezinsecţiei:
• Amenajarea zonelor bogate în vegetaţie :tundere, 
ecologizare spaţii verzi

• Asanarea suprafeţelor acoperite cu luciu de apă
• Salubrizarea teritoriului : intensificarea ritmului de ridicare a 
deşeurilor, spălarea şi dezinfectarea tomberoanelor de 
colectare, amenajare‐deratizarea‐dezinfectarea rampelor de 
gunoi.

• Verificarea şi remedierea deficienţelor reţelelor de apă 
(potabilă, reziduală).

• Informarea populaţiei asupra planului de dezinsecţie.
– Acţiuni de dezinsecţie 



Plan dezinsecţie 
ART. 82 ‐Ordin MS 119/2014

(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
primăriile şi operatorii economici au obligaţia de a organiza şi 
desfăşura acţiuni de combatere a artropodelor şi rozătoarelor 
vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort, la 
solicitarea şi cu îndrumarea tehnică de specialitate a direcţiilor de 
sănătate publică teritoriale.

• (4) Consiliile locale şi primăriile au obligaţia de a comunica cetăţenilor 
măsurile întreprinse în vederea combaterii artropodelor şi a 
rozătoarelor.

• Pentru fiecare măsură : termenul (intervalul de timp) de realizare şi 
persoana responsabilă.

• Pe zile şi interval orar : substanţa utilizată, metoda aplicată, operator.



Plan dezinsecţie 
ART. 76

(1) În acţiunile de combatere se utilizează numai:
a) produse biocide care deţin acte administrative eliberate de Comisia 
Naţională pentru Produsele Biocide şi cuprinse în lista publicată de 
Ministerul Sănătăţii, actualizată periodic. Produsele aprobate pentru plasare 
pe piaţă la o dată ulterioară publicării listei se pot utiliza pe baza actului 
administrativ eliberat de Comisia Naţională pentru Produsele Biocide;
(2) Acţiunile de combatere pot fi efectuate de unităţi prestatoare de servicii 
de dezinsecţie şi deratizare.

ART. 83
    (1) Unităţile care efectuează prestări de servicii utilizând produse biocide 

sunt obligate să asigure informarea populaţiei cu privire la data efectuării 
lucrărilor, substanţele folosite şi măsurile de prim ajutor recomandate de 
producători.



ORDIN   Nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003
privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi 
certificarea instruirii profesionale a personalului 

privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă
ART. 1

(3) În procesul de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale 
de igienă este cuprins personalul din următoarele categorii de unităţi:
a) servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a 
alimentelor, inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor;

    b) servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de 
copii şi tineri, unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.);
c) producţia şi distribuţia apei potabile, producţia apei îmbuteliate;
d) servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, coafură, 
manichiură, pedichiură, masaj etc.);
e) servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.



Modul de aplicare în operaţiunile de 
dezinsecţie

Dezinsecţie cu 
mijloace terestre :
•Atomizoare
•Aparate de 
produs ceaţă 
termică
•Aparate de 
produs ceaţă rece 
autopurtate 



De evitat tratamentele de 
dezinsecţie din avion asupra 
aşezărilor umane/întinderilor 

de apă !!
• Ineficiente‐cele mai multe habitate de ţânţari în 
localităţi sunt favorizate de vegetaţii, acumulări de 
apă la subsoluri blocuri, adăposturi de animale şi 
păsări‐habitate ce nu pot fi tratate din avion.

• Efecte negative pe sănătatea populaţiei umane şi 
animale.

• Efecte negative pe mediu.
• Cost extrem de rificat.



Delarvizare 
•Reducerea imediată 
a numărului de larve 
•Locuri inundate, 
umede, bălţi,
•Canale de desecare
•Porţiuni umede din 
zonele cu vegetaţie, 
subsoluri 
umede/inundate.

•Produse biologice 



Sărbători fericite !!


