Ευλογιά των πιθήκων: Συναγερμός στην Ευρώπη – Εξ-απλώνεται ραγδαία - Κρούσματα σε τρεις χώ

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη με την είδηση ότι σημειώθηκαν κρούσματα
με την «ευλογιά των πιθήκων». Η ανησυχία αυξάνεται συνεχώς καθώς πέρα...

από την Βρετανία που βρέθηκαν οι πρώτοι νοσούντες εντοπίστηκαν αντίστοιχα
περιστατικά στην Πορτογαλία αλλά και στην Ισπανία.
Οι υγειονομικές αρχές της Πορτογαλίας ανακοίνωσαν ότι έξι άνθρωποι βρέθηκαν
θετικοί στην ενώ τα ύποπτα κρούσματα, είναι περισσότερα από 12. Παράλληλα η
Ισπανία έχει υπό επιτήρηση οκτώ άτομα, ενώ γίνονται συνεχώς εξετάσεις
προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο ιός.
Υπενθυμίζεται πως χθες, Τρίτη 17 Μαΐου, στη Βρετανία εντοπίστηκαν ακόμη
τέσσερα άτομα με την «ευλογιά των πιθήκων», έτσι ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων εκεί ανέρχεται σε επτά.
Το εξάνθημα μπορεί να μοιάζουν με ανεμοβλογιά.
Tι είναι η «ευλογιά των πιθήκων»
Η «ευλογιά των πιθήκων» οφείλει το όνομά της στην προέλευσή της από το ζώο,
αλλά συνήθως μεταδίδεται στον άνθρωπο μετά από επαφή με τρωκτικά όπως οι
αρουραίοι και τα ποντίκια.
Όπως αναφέρει η ενημερωτική ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας της
Βρετανίας, η ευλογιά των πιθήκων είναι μία ιογενής λοίμωξη.
Ο άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί αν τον δαγκώσει το μολυσμένο ζώο ή αν έρθει σε
επαφή με:
• Το αίμα του
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• Τα σωματικά του υγρά
• Το εξάνθημά του
• Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί επίσης να μεταδοθεί με την κατανάλωση
μισοψημένου κρέατος από ένα μολυσμένο ζώο.
• Μεταδίδεται επίσης με την επαφή με άλλα προϊόντα από μολυσμένα ζώα (π.χ. τη
γούνα τους).
Ωστόσο, μπορεί να συμβεί και μετάδοση μεταξύ των ανθρώπων, μέσω:
• Της επαφής με μολυσμένα αντικείμενα του πάσχοντος (π.χ. με τα σεντόνια ή τις
πετσέτες του)
• Των μεγάλων σταγονιδίων που εκπέμπει ένας ασθενής με ενεργό νόσο, όταν βήχει
ή φταρνίζεται.
Εξαπλώνεται ανησυχητικά στην Ευρώπη η «ευλογιά των πιθήκων».
Απαιτείται ειδικός εξοπλισμός σε υγειονομικό προσωπικό
Ειδικές οδηγίες έδωσαν οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας προς γιατρούς και
νοσηλευτές. Το υγειονομικό προσωπικό θα πρέπει να φορά επιπλέον εξοπλισμό
ατομικής προστασίας όταν εξετάζουν ασθενείς με νέο εξάνθημα, ενώ όσοι
ασθενείς έχουν συμπτώματα θα πρέπει να τηλεφωνούν πριν επισκεφθούν ιατρικά
κέντρα.
Τα αρχικά συμπτώματα της ευλογιάς των πιθήκων περιλαμβάνουν πυρετό,
πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, οσφυαλγία, πρησμένους λεμφαδένες, ρίγη και
εξάντληση.dailymail.co.uk

Ποια είναι τα συμπτώματα της ασθένειας
Πρόκειται για μία σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία σκοτώνει έως και 1 στους 10
από τους μολυσμένους και δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων. Μεταξύ
των ανθρώπων μεταδίδεται μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατά την
παρατεταμένη επαφή πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω σωματικών υγρών.
Το εξάνθημα εμφανίζονται αρχικά στο πρόσωπο πριν εξαπλωθούν αλλού και
μπορεί να μοιάζουν με ανεμοβλογιά.
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Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν:
• Υψηλός Πυρετός (38C+)
• Πονοκέφαλος
• Μυϊκοί πόνοι
• Οσφυαλγία
• Πρησμένοι αδένες
• Τρέμουλο ή ρίγη
• Εξάντληση
• Η διάρκεια των συμπτωμάτων της «ευλογιάς των πιθήκων» ποικίλλει και μπορεί
να διαρκέσει από δύο εβδομάδες έως ένα μήνα.
Τα συμπτώματα δεν είναι συνήθως θανατηφόρα, ωστόσο οι άνθρωποι θα πρέπει να
παραμείνουν σε ειδικούς νοσοκομειακούς θαλάμους, προκειμένου να αναρρώσουν
χωρίς πρόβλημα.
Παρά το γεγονός ότι είναι ασυνήθιστο να κολλήσει κανείς τη νόσο από άλλον
άνθρωπο, οι άνθρωποι μπορεί να κολλήσουν μετά από επαφή με μολυσμένα
κλινοσκεπάσματα, πετσέτες ή ρούχα.
Επιπροσθέτως, αν ακουμπήσει κάποιος τα συγκεκριμένα εξανθήματα τότε είναι
πιθανό επίσης να κολλήσει, όπως αναφέρει η βρετανική Express.
Newsbomb.gr
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